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  تقديم
 

سيولة في  شمال إفريقيا تعقيدًا بفعل الفراغات وال سيا و مع كل عام تزداد منطقة غرب آ

موازين القوى وغياااب األ ر اإلقليميااة وقسااااااوة التاادخالت الخااارجيااة وفشااااال الاادول 

والحكومات المركزية فيما المجتمعات تتقّلب على جمر األزمات االقتصااااادية ومشاااااكل 

لتوسع الديموغرافي والتباينات االجتماعية. وفي ظل التنمية وضعف التمثيل السياسي وا

هذه الوقائع البنيوية تصاابم مالحظة االتجاهات األساااسااية التي تساايطر على المشااهد 

ر ماألت األحداه لشااهور مقبلة. ورغم قل  تبقى  اإلقليمي المفتاح األساااس لمحاولة تبصااّ

ان وباء كورونا العالمي المفاجأة األساااااسااااية في منطقتنا هي أن ال تقع مفاجأة ما، وك

 مفاجأتنا الكبرى في العام الماضي.   

تشهد المنطقة تفاعاًل مكثفًا يستوجب تحلياًل متعدد المستويات من المحلي إلى اإلقليمي 

ثم الدولي وهي شااااديدة التداخل والترابط والتأثير. إال أن واقع المنطقة ما زال يفر  

تأثيًرا متقدًما للعوامل الدولية ثم اإلقليمية دون أن يلغي قل  حيوية الوقائع المحلية. 

ستويين الدولي واإلقليمي. هذه يبرز هذا األ سطوة االتجاهات المرتبطة بالم مر من خالل 

االتجاهات تتضااّمن قوى دافعة من المرّجم أن يسااتمر بعضااها لساانوات. وتعكس مصااالم 

 قوى فاعلة في المنطقة وتوزانات القوى وظروًفا بنيوية. 

 

سيكون لها الوزن األ سية  سا سبعة اتجاهات أ كبر في تقدير مسار ينطلق هذا التقرير من 

 . وهي كاألتي:2021األحداه للعام 

 .االتجاه األول: العودة المتوّقعة للواليات المتحدة إلى االتفاق النووي مع إيران وتداعياتها 

  سة األميركية في الشرق االتجاه الثاني: التغّير الجوهري في مقاربة إدارة جو بايدن للسيا

 األوسط.

  :العدو اإلسرائيليوقوى المقاومة  والردع بيناق توازن القوى احتدام سباالتجاه الثالث. 

 



6 
 

  ستجابة للتحّديات سعي القوى اإلقليمية للتكّيف مع التغييرات اإلقليمية واال االتجاه الرابع: 

 الداخلية من خالل عالقات وتحالفات أكثر تنّوًعا وأقّل ثباًتا.

  :وشموله أبعاًدا  كيان العدو اإلسرائيليع مسار التطبيع وتعميقه مع توّس االتجاه الخامس

 عسكرية .

  االتجاه السااادس: تواصاال األزمات الداخلية، السااياسااية واالقتصااادية، المتصاااعدة في

 المنطقة.

 للتحّوالت المتواصاالة في النظام الدولي على حساااب  االتجاه السااابع: التداعيات اإلقليمية

 الهيمنة األميركية.

االتجاهات باسااااتقاللية عن بعضااااها البعا بل تتداخل  وبطبيعة الحال ال تسااااير هذه

نتائجها فتنتج تأثيرات إضااااافية. لقد نظرنا إلى تداعيات هذه االتجاهات وتفاعالتها من 

عنا في  زاوية ما تتركه من تحديات وفرص على محور المقاومة في المنطقة ثم توسااااّ

بدء العدوان اإلسااارائيلي على  أكثر من اتجاه. ونشاااير ختاًما إلى أن هذا التقرير أزنجز قبل

شير إلى تأثير هذه المعركة  سوف ن سيف القدس"، ولذل   قطاع غزة أو ما عزرف بمعركة "

 ونتائجها ضمن خالصة التقرير حصًرا وباإليجاز الممكن. 
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 وتداعياتها.االتجاه األول: العودة المتوّقعة للواليات المتحدة إلى االتفاق النووي مع إيران 
 

ترى إدارة جو بايدن أن العودة إلى االتفاق النووي هي مساااالة مفتاحية لساااياساااتها الجديدة تجاه 

الشاارق األوسااط التي تقوم على إرساااء قواعد لبيئة إقليمية كابحة للتوترات من ناحية وقادرة على 

ر ضاااابط التوازنات من خالل مزيج من الردع والمشاااااركة واالحتواء من ناحية أخرى. من وجهة نظ

واشااانطن ساااتتيم العودة إلى االتفاق النووي الدفع نحو خفا التصاااعيد في المنطقة وفتم مجال 

لخطوات تبني الثقة في أكثر من ملف محتدم. هذه العودة تطمم واشنطن أن تكون مقدمة التفاق 

مكمل مع إيران في مجاالت ثالثة: تمديد مهل في االتفاق النووي، والبرنامج الصاااااروخي دالمدى، 

 نقل قدرات للحلفاء(، والسياسات اإلقليمية لطهران. و

إن عودة واشاانطن لاللتزام باالتفاق النووي تبدو حتمية خالل هذا العام ربًطا بما قكرناه من كونها 

مسألة مفتاحية للسياسة الشرق أوسطية التي تزعتبر مقدمة حتمية الستراتيجية األمن القومي التي 

ر حول التحدي الصااايني في المقام األول. وساااتكون عودة واشااانطن تعتمدها إدارة بايدن وتتمحو

لالتفاق النووي وخروج إيران تالًيا من العقوبات حدًثا شااااديد التأثير في الوضااااع اإلقليمي وأحداثه 

 وتوازناته. 

 

 األثار األساسية المحتملة لهذا االتجاه: 

ا أوسااااع للمبادرة  تحّرر نساااابي إليران من العقوبات المالية واالقتصااااادية -1 وحيازتها هامشااااً

 الدبلوماسية والسياسية. 

 

 التداعيات المحتملة:

حرية حركة إيرانية على مسااتوى اإلقليم قدرة أكبر على التفاعل والتعاون والشااراكة مع  -

شمل قل   صادية والميدانية. وي سية واالقت سيا ستويات ال تعزيز عوامل الحلفاء على الم

قدرة أنصااار ا  ، وكذل  رفع وتحسااين قدرتها على التفاو صاامود الدولة السااورية 

سيمنم  كما أنهعلى الصمود وقدرتهم على إدارة جهود إعادة اإلعمار بعد توّقف الحرب. 

 قوى المقاومة الفلسطينية فرًصا لتعزيز بنيتها التحتية وتطوير كفاءتها العسكرية.
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تعزيز التشبي  االقتصادي الصديقة داالقتصادية مع الدول  هاعالقاتإيران لإعادة تنشيط  -

لدول العراق مع من ناحية أخرى. وهذا ما غير المعادية في المنطقة ( من ناحية ومع ا

يجعل إيران أكثر قدرة على المشاااااركة االقتصااااادية واالنخراو في مشااااروعات عابرة 

 للحدود مع الصين وروسيا والشركاء حول العالم. 

ران أكثر حضاااوًرا في المجال الساااياساااي اإلقليمي من ناحية إعادة ترميم ساااتكون  ه -

عالقاتها الدبلوماساااية والوصاااول إلى شاااعوب المنطقة والمسااااهمة أكثر في المساااار 

 إليران مع أنقرةن الموقع التفاوضي حّس السياسي لكل من سوريا واليمن. وهذا كله سي

هذا الحضور اإلقليمي إليران قد ة فيها. بما يعزز التعاون في ملفات خالفية إليران مصلح

 والحّد من توّسعه اإلقليمي. قدرة إيران على الضغط على مسار التطبيع من رفعي

ر موارد لتعزيز الواقع االقتصااادي واالجتماعي يتوفسااتكون الحكومة اإليرانية قادرة على  -

فسااه ساايعزز وفي الوقت نعناصاار االسااتقرار المجتمعي والسااياسااي.  قويةداخل إيران وت

جال التقليدي حول مقدار االنفتاح الممكن أو األمن على  انفتاح الغرب على إيران الساااا

 الغرب، اقتصادًيا وثقافًيا، وكيف سيؤثر قل  على العالقات مع قوى مثل الصين وروسيا. 

 

سياق الردع من ناحية والضغط إلنجاز اتفاق مكّمل مع  -2 تشدد أميركي تجاه حلفاء إيران في 

هذا   هران ها. إال أن  فائ فاق النووي على حل مار" االت ية أخرى ولمنع "تسااااااقط ث ناح من 

الضااغط ساايكون محسااوًبا بما ال يؤدي إلى تفجير واسااع للعنف في الساااحات المسااتهدفة أو 

 يؤدي إلى تنشيط المواجهة اإلقليمية مع إيران.

 

 التداعيات المحتملة:

وقوى الحشاااااد الشااااعبي  حزب ا  نظام العقوبات علىأو المحافظة على،  ،توساااايع -

، مع التركيز على ربط العقوبات بمزاعم الفساااااد دشااااخصاااايات ومؤسااااسااااات وحلفاء(

وتوظيف قل  ضاااامن العمليات االنتخابية في  نسااااان.واالرتكابات المرتبطة بحقوق اإل

زيادة الضغط (. وقد تشمل الضغوو على الحشد الشعبي 2021( والعراق د2022لبنان د

عادة تشكيل عالقته بالحكومة لمزيد من إضعاف الغطاء الرسمي له وإولتقسيم الحشد 

 الضبط الرسمي. 

الدول  تقييد انفتاحمواصااالة ويشااامل قل   التشااادد في الضاااغط على الدولة الساااورية -

تكثيف ومحاولة منعها من االندماج الكامل في النظام اإلقليمي، و العربية على سااااوريا

سي  سار الدبلوما ضغوو على الم سوريةال دعم أميركي ، ولفر  تنازالت على الدولة ال

توظيف داعش لشاااان ، ومرتفع لألكراد في شاااارق الفرات والدفع لتكريس الحكم الذاتي
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دعم واشنطن للسيطرة التركية في إدلب ، وحرب استنزاف ضد الدولة السورية وحلفائها

لى السماح لبعا وهنا قد تضطر واشنطن إ د حسابات الدولة السورية وحلفائها.بما يعقّ 

الدول العربية بانفتاح محسوب على الدولة السورية ضمن مسعى لجذب دمشق تدريجًيا 

 بعيًدا عن إيران ال سيما من خالل أدوات اقتصادية. 

 

تخفف من المسؤوليات لمسار الاستكمال واشنطن ستتيم عودة االتفاق النووي إلى انتظامه  -3

خالل آليات إقليمية بالشااااراكة مع دول حليفة من  ة المباشاااارة وإعادة تنظيمها مناإلقليمي

داخل المنطقة وخارجها. وتحتل مساااألة تقليل التدخالت العساااكرية المباشااارة والحذر من 

 االستدراج لعمليات عسكرية مرتبة متقدمة في هذا المسار.

 

 التداعيات المحتملة: 

إلى الحد الضااااروري وال ساااايما في  تقليل التواجد العسااااكري األميركي في المنطقة -

 الساحات أو المنا ق حيث يمكن للقوات األميركية أن تتعر  لالستهداف. 

لدول الحليفة التي تلتزم معها إدارة بايدن بالدفاع عن المظلة األمنية األميركية ل تقَلل -

 مصالحها المباشرة مع تشديد القيود على مبيعات األسلحة الهجومية. 

سرائيليةبروز تباينات  - سرائيلي بما يقّلل هامش المناورة اإل  بين إدارة بايدن والعدو اإل

في العمل بمواجهة قوى محور المقاومة. لكن الدولتين سااتبقيان حريصااتين على تطوير 

النقاش في القضااايا الخالفية، وفيما سااتكون "إساارائيل" مضااطرة للتكّيف مع السااياسااة 

ج، ساااتساااعى في المقابل لنزع موافقات أميركية األميركية تجاه إيران وفي منطقة الخلي

 على سياستها تجاه دور إيران اإلقليمي ال سيما فيما يخل نقل القدرات لقوى المقاومة. 

ال سيما مع حاجة حلفاء  تطّور أدوار القوى الدولية قات المصالم األكثر توازًنا في اإلقليم -

ناحية ولعدم قدرة واشنطن منفردة أميركا لتنويع خياراتهم االقتصادية والتسليحية من 

 .على رعاية مبادرات لتحقيق تسويات في جملة صراعات متداخلة من ناحية أخرى

 

 التباين حول مسار التوترات السياسية بين الواليات المتحدة وحلفائها بسبب ارتفاع مستوى -4

 لالتفاق النووي.  األميركية العودة

 

 التداعيات محتملة

ي ولكن قل  ساايكون لفر  مطالب مشااتركة على المفاو  األميركخليجي  –إساارائيلي  نساايقت -

 بأثر محدود نتيجة حجم المصالم األميركية المرتبطة بالعودة لالتفاق. 
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نتقال الضااغط لدى حلفاء واشاانطن من االتفاق النووي إلى االتفاق المكّمل أو المفاوضااات التي ا -

ا قد تتجه واشاااانطن وحلفالها للتعاون حيثما يكون هناا توافق تلي العودة لالتفاق النووي. وهن

لكن من المستبعد  .وممارسة ضغوو مشتركة على إيران ولكن قل  لن يمنع أن تقع تباينات بينية

أن يكون هناا تطابق إساااارائيلي خليجي في كيفية الضااااغط على واشاااانطن إق إن هامش الدول 

 ال تتطابق مع تل  المرتبطة بتل أبيب. الخليجية وكذل  مصالحها فيما يخل إيران 

صريحات العدو وتقديرات - قيام العدو اإلسرائيلي ال يمكن إغفال  2021االستراتيجية للعام  ربًطا بت

بعمليات أمنية/ عسااااكرية ربًطا بالمشااااروع النووي اإليراني أو الصااااواريخ الدقيقة لدى قوى محور 

 قيًدا بعد نتائج معركة "سيف القدس". ال ش  أن هذا األمر أصبم أكثر تع المقاومة.

روج إيران من العقوبات ساايؤدي إلى معضاالة خليجية من ناحية حاجة السااعودية واإلمارات إلى خ -

تعزيز مسار التطبيع ولكن من دون إثارة مخاوف أمنية وسياسية لدى إيران التي ستكون أكثر قدرة 

 ورغبة في منع تموضع "إسرائيل" في محيطها الحيوي. 
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 االتجاه الثاني: التغّير الجوهري في مقاربة إدارة جو بايدن للسياسة األميركية في الشرق األوسط.
 

من الواضااام أن اإلدارة األميركية الجديدة تقوم بمراجعة شااااملة للساااياساااة الخارجية األميركية وال 

ساايما فيما يخل الشاارق األوسااط. وتسااتند المراجعة إلى تراجع أهمية المنطقة في حسااابات األمن 

بالتركيز على  القومي األميركي والنظر إلى اإلقليم بما يتجاوز حصاااارية المواجهة مع إيران وقل  

البيئة اإلقليمية ككل بهدف ارساااااء عوامل بنيوية تكبم الخصااااوم بخليط من الردع والمساااااكنة 

واالحتواء وتضبط الحلفاء وتدفع بتسويات للصراعات الخطيرة وقل  من خالل أ ر إقليمية متعددة 

دمج  األ راف. كما تقوم المقاربة الجديدة على االعتناء الشاااديد بالوساااائل الدبلوماساااية وتعميق

المنطقة اقتصادًيا بالنظام الدولي وترميم القوة الناعمة األميركية في المنطقة وإحياء خطاب الِقيم 

األميركية دحقوق اإلنسااااان، الديمقرا ية، مكافحة الفساااااد( والعمل مع المجتمع المدني والقطاع 

 الخاص. 

 

 األثار األساسية المحتملة لهذا االتجاه: 

، لكن من التوّرو في مواجهة عسااكرية واشاانطن إلى الحذر الواضاامميل صااانعي القرار في  -1

بات تتجّنب  لذي تحقق في الساااانوات األخيرة ولو بحساااااا لة الحفاظ على الردع ا مع محاو

 المخا رة قدر المستطاع.

 

 :التداعيات المحتملة

يركا لمقاومة على تعديل بعا المعادالت الميدانية المحسااااوبة بوجه أماقد ترتفع قدرة محور  -

وحلفائها. في المقابل سااتسااعى واشاانطن للحفاظ على خطها األحمر فيما يخل اسااتهداف الجنود 

نا ق ال تؤجج توترات  هدف الردع وفي م بة ب يام بردود محسااااو ل  من خالل الق األميركيين وق

إضاااافية. ولكن االختبار سااايكون في حال تصااااعد التوتر بين الواليات المتحدة وإيران مجدًدا، ف ن 

 ابات الردع األميركية ستصبم أكثر تعقيًدا إلدارة جو بايدن. حس

لتنويع  لدى دول المنطقة الحاجة تتعززتراجع درجة الثقة واالعتماد على التحالف مع أميركا وساااات -

بأن المنطقة دخلت في مساااار تجاوز العام ارتفاع في مساااتوى التصاااور يترافق قل  مع . تهاتحالفا

 الهيمنة األميركية.
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ة بايدن لممارسااااة ضااااغوو بالتوازي مع تعزيز الحوار مع حلفائها في المنطقة سااااتضااااطر إدار  -2

شروعة لهم.  صالم م سيجدونها ال تلّبي ما يعتبرونه م سقف مقاربتها الجديدة التي  ضبطهم تحت  ل

 ولن يخلو هذا األمر من توترات بينية وضغوو متبادلة وال سيما من جانب "إسرائيل". 

 :اعيات المحتملةالتد       

عجز حلفاء واشاااانطن عن الضااااغط للتأثير بقوة على مسااااار العالقات من المرّجم أن ي -

أو على عموم السااياسااة اإلقليمية إلدارة بايدن. وقد تتخذ واشاانطن  األميركية اإليرانية

مبادرات دبلوماساية تكون موضاع خالف بين حلفائها أنفساهم. وتشامل هذه المبادرات 

اء مسار التفاو  الفلسطيني اإلسرائيلي وفق مبدأ حل الدوليتن وهو سعي إميركي إلحي

لذاتية  ما ترفضاااااه الحكومة اإلساااارائيلية، وتقديم مزيد من الدعم األميركي لادارة ا

سترّكز الدول الحليفة  سوريا وهو ما تعتبره أنقرة خًطا أحمر. وبالتالي  شمال  لألكراد في 

الل االنفتاح على القوى الدولية األخرى أو بتعزيز  على التكّيف مع هذا التحّول إما من خ

 تحالفاتها البينية أو تقليل التوترات البينية. 

بخصاااوص كيفية االساااتجابة للمقاربة األميركية  واشااانطن تباينات بين حلفاء حصاااول -

أو تواصاااال  انفتاح السااااعودية ومصاااار على تركيا بعكس اإلمارات قل  الجديدة. مثال

لتخفيا التصعيد فيما تواصل "إسرائيل" سياستها العدائية. وبحال السعودية مع إيران 

حصااول توترات بين الدول الحليفة لواشاانطن نتيجة التحوالت المتسااارعة في المنطقة 

 وكيفية مقاربتها فلن تكون واشنطن قادرة على حّلها بشكل سهل وسريع. 

ا لعدم جاهزية واشنطن ستصبم حسابات أية مغامرة عسكرية إسرائيلية أكثر تعقيًدا نظرً  -

لمجاراة تل أبيب في حال انفالت المواجهة وكذل  تصااااميم واشاااانطن على ضاااابط 

 التوترات خالل المرحلة المقبلة. 

سااتسااعى واشاانطن لفر  إيقاف حرب اليمن لضاابط التوتر في الخليج وإلخراج حليفها  -

شنطن إلى مسار يتحرا  ستلجأ وا ستنزاف مرهقة. وبعدها  سعودي من حرب ا بين حّد ال

أدنى يقوم على القبول بالوضااع القائم والتعايش مع نفوق أنصااار ا  الحالي وبين حّد 

أقصااى يسااعى الحتواء أنصااار ا  وضاابطهم من داخل العملية السااياسااية اليمنية عبر 

 .ضغوو وإغراءات وتفعيل كوابم محلية ضمن مسار  ويل األمد

 

ربًطا بقضااايا حقوق  ئهاحلفاتشاامل بعا سااياسااية  اضااغو ً سااتمارس الواليات المتحدة  -3

والديمقرا ية وحرية التعبير وحوق األقليات. وساااتحاول إدارة بايدن تجديد خطاب اإلنساااان 

الديمقرا ية حول العالم لتكون قادرة على االستجابة للمد الشعبوي الذي يقّو  الليبرالية، 
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صااااين وألسااااباب داخلية وقل  ألسااااباب دولية مرتبطة بتحوالت النظام الدولي لصااااالم ال

 مرتبطة بالقلق من الترامبية.

 

 التداعيات المحتملة:

التي تعاني من أزمات  مع دول مثل مصااار وتركيا والساااعودية األميركية توتير العالقات -

 داخلية مرتبطة بتداول الحكم وقمع المعارضة والناشطين المدنيين. 

ضة  تعزيز - ا الحكومات وأنظمة الحكم وإرباعلى االحتجاج في المنطقة قدرة قوى المعار

 وال سيما في دول تتصدى إلدارتها قوى مناوئة لواشنطن. 

ومن المرّجم أن  تمدد شاااابكات المجتمع المدني والنخب الممّولة من المحور األميركي. -

شاااابكات اإلعالم التقليدي ا للتمويالت األميركية والقوى الحليفة لتعزيزً تشااااهد المنطقة 

تظهير قيادات ونخب جديدة جذابة سااااتسااااتكمل إدارة جو بايدن بالتوازي والجديد. 

لن تنهي اإلدارة الحالية تحالفاتها مع القوى  1اجتماعًيا وشااااعبًيا ورعايتها والترويج لها.

ستبدال  ويلة األمد ستقوم بعملية ا ستجري تعبئة  .التقليدية التي يتراجع تأثيرها بل  و

، روع المقاومة بالفساد واالنهيار االقتصاديللترويج لسردية ربط مش هذه القوى واأل ر

 باإلضافة لدورها "التبشيري" التقليدي حول الليبرالية والنموقج األميركي. 

سااتعزز إدارة بايدن من جهود الدبلوماسااية العامة في المنطقة لتحسااين صااورتها بعد  -

يع توز 2021حقبة ترامب. ومن المحتمل أن يشاااامل قل  في القساااام الثاني من العام 

اللقاحات الصااااينية لقاحات بشااااكل واسااااع على دول المنطقة خاصااااة إقا بدأت تتوافر 

 والروسية.

 

 

                                                           
مّرت سااااياسااااة أميركا بمرحلتين في التعامل مع النخب الجديدة. المرحلة األولى تلت فشاااال الحرب على اإلرهاب  1

واتجهت للتعامل مع اإلسالميين بحسب أجنداتهم واختارت االنفتاح على تيارات إسالمية يمكن التفاهم معها ومنهم 

التقليدية، وحين أتت لحظة "الربيع العربي" في ظل اإلخوان المساااالمين دون أن تنهي عالقتها مع األنظمة العربية 

إدارة أوباما تركت عملية االسااااتبدال تأخذ مجراها لعجزها عن حماية األنظمة التقليدية بكلفة ضاااائيلة مع وجود 

سرعان ما انهارت هذه  سالمية قادرة على االمساا بالوضع ومنع الفوضى. لكن  خطوو حوار مع تيارات ليبرالية وإ

فعل "الثورة المضااادة" لألنظمة التقليدية والتي نجحت في المرحلة الثانية مع ترامب في العودة لتمتين السااياسااة ب

تحالفها مع واشانطن وفق معادلة "الدعم مقابل مكاساب مباشارة" وأن هذه األنظمة تقوم بعمليات اساتبدال بنخب 

  من داخلها عند الضرورة.
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 بين قوى المقاومة والعدو اإلسرائيلي. الردعاالتجاه الثالث: احتدام سباق توازن القوى و
 

مع خروج إيران من العقوبات ستكون أكثر قدرة على إمداد حلفائها بالقدرات المادية لتطوير بنيتهم 

سيما مع  شأنها ال  ساب الخبرة والمعرفة ب صلون اكت سلحة الدقيقة التي يوا سيما باأل سكرية وال  الع

أكبر لقوى االساااتخدام الواساااع لها في حرب اليمن. ويتيم هدوء الجبهات في ساااوريا والعراق قدرة 

المقاومة على تطوير كفاءتها القتالية. وفي الوقت عينه سااايواصااال كيان العدو اإلسااارائيلي حملته 

الواسعة لتطوير جهوزيته وقدراته وخططه لمجاراة تحدي قوى المقاومة على جبهات عدة ومتباعدة 

ف اإلساارائيلي ما من خالل الدمج المكثف للتكنولوجيا بالعمل األمني واالسااتخباري والعسااكري. الهد

يزال الحفاظ على الردع وتوساااعة ما يصااافه ب "حرية العمل" األمني والعساااكري وتقليل إمكانات 

 قوى المقاومة على مراكمة األسلحة النوعية الدقيقة وضبط الحضور اإليراني في سوريا. 

 

 األثار األساسية المحتملة لهذا االتجاه: 

تفر  الساااياساااة األميركية الجديدة قيوًدا على المناورة الميدانية اإلسااارائيلية إال أن قل   -1

ازدياد إرادة الرد والمبادرة لدى القيادة اإلسااارائيلية بناء على تصاااّورها أن قدرة يترافق مع 

  الردع لدى محور المقاومة قد اهتزت.

 

 التداعيات المحتملة:

إلى تسااريع قوى المقاومة إلى تسااريع مراكمة قدراتها يخشااى العدو أن يؤدي هذا األمر  -

بدوره شااااكوًكا  قد يثير  ما  النوعية وتشاااابي  الجبهات لبناء منظومة متكاملة وهذا 

المعركة بين حروب في تحقيق أهدافها بما يعزز االنقسااااامات إساااارائيلية حول فاعلية 

دفع أحد الطرفين وقد يتالقى قل  مع وقوع حده محدود ي داخل القيادة اإلساااارائيلية.

سعة وبالتحديد في لبنان أو قطاع غزة.  للمجازفة بالرد وحصول "أيام قتالية" أو حرب وا

إزدياد احتمال وقوع خلل في الحسااابات يؤدي إلى مواجهة عسااكرية  وهذا ما يشااير إلى

 محدودة أو واسعة. 

اعيات ترتفع فرص حصول تصعيد إسرائيلي ضد قوى المقاومة وقل  من باب احتواء تد -

خروج إيران من العقوبات واالسااتثمار في الهوامش التي أوجدها الصااهاينة في الساانوات 

ا إلبراز البعد اإلقليمي للقوة اإلساارائيلية بما يعزز من مسااار التطبيع. لكن  األخيرة وأيضااً

تواصاال األزمة الحكومية ساايبقى هذا التصااعيد موضااعي وحذر ومحدد. يترافق قل  مع 
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عدو اإل يان ال ية مسااااتقرة في ك مان ية برل يازة أكثر ساااارائيلي مع عجز أي  رف عن ح

، في وقت تعاني فيه "إساااارائيل" من تحوالت إقليمية حافلة بالتهديدات ومضاااامونة

 والتحديات. 

 

 التداعيات المحتملة:

، اساااتهداف 2021قد تقرر تل أبيب، ربًطا بتصااانيفها للتهديدات قات األولوية في العام  -

منشآت أو شخصيات مرتبطة باألسلحة الدقيقة والنوعية في سوريا والعراق ولبنان. وقد 

سابق لاسارائيليين أن قاموا بعمليات أمنية وعساكرية، فاشالة وناجحة، من هذا القبيل. 

ثل في لبنان فسااااتكون عواقبه مختلفة. والجديد الذي ال ولكن بحال حصااااول أمر مما

ينبغي اسااتبعاده هو أن تحاول "إساارائيل" اسااتهداف منشااآت ومعدات متعلقة باألساالحة 

 الدقيقة في اليمن مرتبطة بأنصار ا . 

تكثيف إسرائيلي الستهداف التموضع اإليراني في سوريا، وقد يشمل قل  أيًضا حزب ا   -

 لدى القيادة اإلسرائيلية قرار بالتصعيد. هناا في حال كان

حصول توافقات روسية إسرائيلية على دور ميداني روسي لضبط نشاو إيران وحلفائها   -

 عاقة تمركز أسلحة نوعية.إو أفي سوريا السيما في جنوب سوريا 

 

ل تمّكن محور المقاومة، مع الكثير من األعباء واألثمان، في الساانوات األربع الماضااية في ظ -2

إدارة دونالد ترامب وسااياسااته اإلقليمية من تجاوز حملة ضااغوو غير مساابوقة مصااحوبة 

بتواصاااال المعارا والضااااغوو األمنية في مجمل ساااااحات المقاومة. في حين كانت دعاية 

الحلف األميركي تؤكد على اسااااتحالة صاااامود قوى المقاومة وحتمية انكسااااارها. وفي ظل 

مصااااداقية مشااااروع المقاومة في المنطقة وحاجة  تزداد  انعطافة اإلدارة األميركية الحالية

 .القوى األخرى غير المعادية للتواصل والتعاون معه

 

 التداعيات المحتملة:

تزايد حاجة القوى الدولية مثل روسيا والصين للعالقات مع القوى المقاومة والتعامل مع  -

بدور محور المقاومة في اعتراف ضمني متزايد وقل  ب يجابية أعلى بهذه القوى  مصالم

وهذا يعني أن تأخذ  .ليهواالنفتاح ع معه جملة من الملفات والمجاالت والحاجة للتواصاال

صر  ستراتجياتها بحيث ال تح ستها وا سيا سبان دور هذه القوى في  سيا بالح صين ورو ال

تعاملها مع الدول فقط وقل  في سااااياق تصاااااعد المواجهة مع الواليات المتحدة. وقد 
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لصين أكثر تجاوًزا للتحفظات األميركية حول عالقاتها االقتصادية مع بعا دول تصبم ا

 المنطقة، مثل لبنان.

المقاومة مع توّفر  ساايساااعد الوضااع الحالي على تكريس المشااروعية الشااعبية لقضااية -

تحساااينها. إال أنه من ناحية األسااائلة االجتماعية واالقتصاااادية ساااتتعر  قوى فرص ل

 ألسئلة والتشكي . المقاومة لمزيد من ا

صمود وتعزيز أدوات الردع ت - س  محور المقاومة و سبب تما سار قد تبرز ب عقيدات في م

، مع خشاااية بعا األنظمة العربية من حمل أعباء أية عدوانية إسااارائيلية ضاااد التطبيع

 إيران أو قوى المقاومة. 
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التغييرات اإلقليمية واالستجابة للتحديات الداخلية االتجاه الرابع: سعي القوى اإلقليمية للتكّيف مع 

 من خالل عالقات وتحالفات أكثر تنوًعا وأقل ثباًتا.

 

تواصاال السااياسااة اإلقليمية التمحور حول مجموعة قليلة من الدول قات النفوق التي تبني كل منها 

وتركيا والكيان شبكة مصالم تتوسع وتضيق بحسب توازن القوى اإلقليمي. ستواصل كل من إيران 

الصااهيوني وبدرجة أقل السااعودية تحديد الجزء األكبر من خيارات المنطقة. إال أن العالقة بين هذه 

القوى ما تزال مفتوحة على التنافس بشااكل عام مع هوامش للتعاون بشااكل محدود وغير مسااتقر. 

اساااات الدولية وهذا التقّلب مرتبط بالسااايولة في أوضااااع اإلقليم من ناحية وكذل  بسااابب الساااي

المتغيرة بالتحديد من ناحية الواليات المتحدة األميركية. وهناا عوامل محلية ال تقل أهمية حيث 

تعاني هذه القوى من تحديات داخلية حادة مرتبطة باستقرار أنظمتها السياسية. وترّكز هذه القوى 

رفع قدراتها العسااااكرية على تعزيز قدراتها االقتصااااادية واالندماج في شاااابكات إقليمية ودولية و

بتطوير قدرات نوعية وببناء شاااابكة تحالفات مع قوى حكومية وغير حكومية وكذل  الحرص على 

 تطوير قوتها الناعمة وجاقبيتها الثقافية.

 

 األثار األساسية المحتملة لهذا االتجاه: 

أخرى.  ارتفاع احتماالت خفا التوتر في تركيا وقطر من ناحية والسعودية ومصر من ناحية -1

ففي ظل المقاربة األميركية المشااااتددة نساااابًيا تجاه كل من محمد بن ساااالمان وأردوغان 

بالموازاة مع االتجاه نحو رفع العقوبات األميركية عن إيران، تجد الدولتان أنه من الضاااروري 

مغادرة حالة التنافس المفتوح نحو وضااااعية أكثر انفتاًحا وتعاوًنا لن تصاااال لدرجة تكوين 

 ظًرا للتضارب العميق في العديد من المصالم الحيوية. تحالف ن

 

 التداعيات المحتملة:

قد نشااهد تقدًما في إدارة التباينات وتقارب المواقف بين السااعودية وتركيا في سااوريا  -

واليمن يشمل تنسيًقا سياسًيا بالمقام األول. وهذا قد يشمل تبادل المنافع حيث تقترب 

سيميل األتراا إلى توظيف قل   سوريا مقابل العكس في اليمن.  الريا  من أنقرة في 

ا ضااد األكراد وللحفاظ على ضاابط االنفتاح العربي على لجذب العرب في شاامال سااوري
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الدولة السااورية. وعند الضاارورة يمكن التعاون بين الدولتين لتنشاايط االحتجاجات ضااد 

 الدولة السورية في بعا المنا ق ال سيما في جنوب سوريا وريف دمشق. 

ارات التي إن التقارب القطري والتركي مع السعودية ومصر من المستبعد أن يشمل اإلم -

ساااتكون حينها مضاااطرة لتعزيز رهانها على مساااار التطبيع من ناحية وموازنة قل  مع 

 انخراو أقل حّدة في العداء مع إيران.  

ن العالقات التركية مع كل من الساااعودية ومصااار فهذا سااايجعلها أقدر على  - بحال تحساااّ

رجمته العملية تعزيز مصااااالحها في ملفات مرتبطة بسااااوريا والعراق. وهذا ما قد يجد ت

تركي في االنتخابات النيابية العراقية نهاية هذا العام وقل  على  –بتعاون سااااعودي 

 حساب حلفاء إيران. 

قد تصاال مصاار وتركيا إلى تهدئة التوتر القائم في شاارق المتوسااط وليبيا ومحاولة بناء  -

م في الثقة مجدًدا والسااعي إلى مساااومات في ترساايم الحدود البحرية وتقاساام المصااال

ات اإلخوانية العاملة في تركيا ضااااد  الحرب الليبية والحّد من الحمالت اإلعالمية للمنصااااّ

النظام المصااري. لكن في الموضااوع الليبي سااتكون مصاار أمام معضاالة موازنة االنفتاح 

 على تركيا مع الموقفين اإلماراتي والروسي هناا. 

 

سي إليران في المنطقة وقدرتها ع -2 سيا سية في تعزيز الحضور ال لى ترميم عالقاتها الدبلوما

 ضوء خروجها من العقوبات والحاجة لدورها في عدد من التسويات السياسية داخل اإلقليم. 

 

 التداعيات المحتملة:

خفا التوتر بين إيران والسااااعودية والتوصاااال إلى تسااااويات جزئية في ملفات اليمن  -

كاماًل بين  ًحا  تا حالي انف عام ال هد ال عد أن يشاااا نان والبحرين. من المسااااتب والعراق ولب

 الدولتين لكن يمكن توّقع أن يستكمل مسار الحوار الذي بدأ مؤخًرا. 

وًءا مع إيران وإعااادة التواصااااال اتجاااه عاادد من الاادول العربيااة نحو خطاااب أكثر هااد -

الدبلوماساااي مع جملة من اإلشاااارات الرمزية اإليجابية. وهذا األمر مرتبط بمدى التقدم 

 في مسار التفاو  على االتفاق المكّمل بين واشنطن و هران. 

من المرجم أن يظهر تباين في األولويات بين دول الخليج وكيان العدو اإلساااارائيلي في  -

ج إيران من العقوبات إق ساايواصاال العدو الصااهيوني مقاربته المتشااددة التعامل مع خرو

فيما سااااتكون الدول الخليجية أكثر حذًرا. يرتبط قل  بفارق موازين القوى من ناحية 

والتباين في المصااااالم الخليجية واالساااارائيلية مع إيران من ناحية أخرى. فالسااااعودية 

م إيران لجماااعااات في الخليج، فيمااا واإلمااارات معنيتااان بملفي اليمن والبحرين ودع
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"إسرائيل" أكثر قلًقا تجاه الملف النووي اإليراني ونقل القدرات الدقيقة إلى لبنان وسوريا 

 وغزة. 

 
 

وتزايد قدراتهم على صاامود أنصااار ا  تدخل الحرب في اليمن عامها السااابع مع اسااتمرار  -3

ة بوجه الجماعات المدعومة من الميداني واإلمسااااا بزمام المبادرةضااارب العمق الساااعودي 

الريا . في ظل وقف الدعم األميركي للجهود الهجومية السااااعودية في اليمن، واسااااتمرار 

الخالفات بين الجماعات المدعومة من اإلمارات والسااعودية وتمكين أنصااار ا  حضااورهم 

ا كبيرة في شمال اليمن، يبدو أن استمرار الحرب في ظل هذه الظروف يمنم أنصار ا  فرًص 

 خالل هذه العام. 

 

 أبرز التداعيات: 

وقل  بفعل تراكم الخبرات  على اسااتهداف العمق السااعودي حين الضاارورةألنصااار ا  قدرة أكبر  -

والقدرات الالزمة لذل . وفي المقابل سااااتسااااعى الريا  إلى تطوير نظام الدفاع الجوي من خالل 

اسااتيراد أنظمة جديدة للحد من قدرات االسااتهداف اليمنية. سااتكون السااعودية تحت ضااغوو أعلى 

ف األبرز للتفاو  لمحاولة حل هذه المعضاالة من خالل جهد سااياسااي جزئي أو كامل وساايكون المل

 مع إيران في المرحلة المقبلة. 

اكتساااب أنصااار ا  موقًعا تفاوضااًيا أفضاال بما يمنحهم دوًرا مفصاالًيا في المسااتقبل السااياسااي  -

سي اليمني كما كان الحال قبل  لليمن. سيا صار ا  إلى هامش النظام ال لم يعد من الوارد عودة أن

جديدة أصاابم أنصااار ا  مكوناّ رئيسااًيا في الصاايغة  . ففي أية مفاوضااات سااياسااية2015العام 

السااااياسااااية المقبلة للبالد. وهذا ما يظهر من خالل االنفتاح الدولي واإلقليمي على الحوار معهم، 

ويزتوّقع أن تشاااهد السااانوات المقبلة جهوًدا ساااياساااية واقتصاااادية كبيرة الحتوائهم داخل المجال 

 لضغوو المالية واالنفتاح المشروو عليهم. السياسي بلعبة التوازنات المضادة وا

تأثير أمني  تزداد خشااااية الدول المتحالفة مع واشاااانطن من تقّدم قدرة أنصااااار ا  على تأمين  -

وهذا يمنحهم نفوًقا إقليمًيا حيوًيا في موازن القوى داخل المنطقة. إن  مسااااتدام على البحر األحمر،

ستهداف الد سيدمج اليمن أكثر في منظومة المقاومة هذا النفوق مرفًقا بقدرات اال قيقة بعيدة األمد 

ضااامن الصاااراع مع العدو اإلسااارائيلي. وهذا ما يجعل اليمن في المقابل ضااامن دائرة االساااتهداف، 

 .االستخباري واألمني والعسكري، اإلسرائيلي في المرحلة المقبلة
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 اإلسرائيلي وشموله أبعاًدا عسكرية االتجاه الخامس: توّسع مسار التطبيع وتعميقه مع كيان العدو 
 

سار التطبيع الذي انطلق في العام  ستكمااًل لم صل الواليات المتحدة  2020ا ستوا داتفاقات أبراهام( 

والعدو اإلسارائيلي ضاغو هما وتشاجيعهما لضام دول عربية وإساالمية جديدة إلى هذا المساار من 

من ناحية أخرى. سيجري التركيز على الجانب  ناحية ولتعميقه مع الدول التي سبق وأن انضمت إليه

االقتصااااادي من مشااااروع التطبيع بهدف إبراز فوائده لشااااعوب المنطقة وأنظمته التي تعاني في 

مجملها من تدهور إقتصاااادي خطير. سااايكون الهدف تعزيز الساااردية التي تربط الرفاه واالساااتقرار 

ر المقاومة بالخراب االقتصاااااادي والفقر بااللتحاق بمحور التطبيع مقابل ربط االنضاااامام إلى محو

واالضاااطرابات. ولذا من المتوقع إ الق اتفاقات تبادل  البي وعلمي وبحثي واساااتثمارات متبادلة 

صناعة والزراعة وشبكات البنى التحتية والخدمات. وستعمل  سياحة وال في قطاعات التكنولوجية وال

في هذه المشاااااريع ومنحها غطاء دولياَ. وقد الواليات المتحدة والدول األوروبية على المشاااااركة 

يؤدي هاذا األمر إلى إ الق نوع من "التطبيع غير المبااشاااار" من خالل التحااق دول غير مطبعاة 

سار هو إحدى األليات الحتواء  سيكون تطوير هذا الم سرائيلية. و صادية فيها مكونات إ شاريع اقت بم

 يركية. إيران في مرحلة ما بعد خروجها من العقوبات األم

 
 

 األثار األساسية المحتملة لهذا االتجاه: 

تعزيز التعاون األمني والعسااااكري مع قوى عربية إضااااافية وصااااواًل إلى حالة من التكامل  -1

 .سرائيلياتساع هامش المناورة الهجومية للعدو اإلوهذا ما قد يساهم في  مستقباًل 

 

 التداعيات المحتملة: 

كيان العدو على قدرة  بهدف تعزيزفي منطقة الخليج  اإلساارائيلي األمني الحضااور تعزيز  -

وهذا ما ستعتبره إيران مساًسا بأمنها القومي كما صّرح  العمل في محيط إيران والعراق.

 عربية إسااارائيليةأكثر من مساااؤول إيراني. وقد يشااامل هذا التعاون مناورات عساااكرية 

مشتركة بغطاء أميركي ودولي ال سيما بعد ضّم "إسرائيل" لصالحيات القيادة األميركية 

تأساايس مسااار تكاملي في الوسااطى. إن هذا الضااّم ساايسااتخدم في المدى المنظور ل

الدفاع الصااااروخي بين العدو اإلسااارائيلي والدول المطبعة والواليات المتحدة األميركية 

ستقباًل.  ضاف وربما الناتو م دفع دول غير ة إلى قل  من المحتمل ان يجري العمل على إ

مطّبعة مع العدو اإلسرائيلي إلى المشاركة في أنشطة عسكرية معه تحت مظلة القيادة 

 المركزية وقل  مثل دولة الكويت. 
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من ناحية المخا ر الناجمة عن دور أنصااار الهتمامها بالساااحة اليمنية  "إساارائيل"تعزيز  -

 إساارائيلي تقني في جنوب اليمن عبر التعاون مع المجلس االنتقالي.حضااور ا  وكذل  

اإلسرائيلي من خالل دوره في محور  –إن اليمن يتحّول إلى أحد مدخالت الصراع العربي 

 المقاومة وال سيما مع تثبيت أنصار ا  لنفوقهم السياسي والميداني في صنعاء.

دان المواجهة بين قوى المقاومة والعدو امتداد موجة التطبيع نحو السااودان يعني أن مي -

اإلسااارائيلي سااايتساااع بدوره ال سااايما في منطقة القرن اإلفريقي التي تشاااهد تحشااايًدا 

 للقواعد العسكرية لعدة دول إقليمية في السنوات األخيرة. 

 

وتوظيف قل  في  زيادة النفوق الساااياساااي والدبلوماساااي للعدو اإلسااارائيلي في المنطقة -2

 . الدول المطبعة معتعميق التكامل والتشبي  االقتصادي محاوالت 

 

 التداعيات المحتملة:         

مواصااالة التعاون األميركي اإلسااارائيلي لجذب دول عربية وإساااالمية جديدة إلى مساااار  -

التطبيع ساواء بالضاغوو أو الوعود مع اساتمرار األزمات الداخلية الحادة في معظم هذه 

العام ساااايكون التركيز على تعميق التطبيع مع الدول التي التحقت الدول. في خالل هذا 

بالعملية وكذل  إرساااء أسااس التطبيع للدول المتبقية من خالل اتصاااالت ساارية ودعم 

غير علني وتوافقات ضااامنية. وبحال حصاااول إضاااطرابات داخلية في الدول المطّبعة أو 

والمساهمة  تل  األنظمة تقرار لدعم اس تل أبيبتدّخل المرّشحة لذل  من المحتمل أن ت

 اتعلى الجالي اضااغو ً ومن غير المسااتبعد أن نشااهد  في احتواء عمليات التغيير الداخلي.

لدول الخليجية المطبّ  قاومة في ا طة بقوى الم جديدةالمرتب بذرائع  عة وموجة ترحيل 

 أمنية.

ا قد تواصل في عهد المل  سلمان ولكنه لتحاق السعودية بمسار التطبيعمن المستبعد ا -

ال شاا  أن هذه المسااألة من أكثر  .االندماج في مسااار التطبيع بشااكل غير رساامي وحذر

القضايا صعوبة لدى صانع القرار السعودي ولذا ما يزال يتأرجم ويتردد في التعبير عنها. 

وهذه الجهود التطبيعية ال تناقا مصاالحة إيران وحلفائها فقط بل إن تركيا تنظر إليها 

 نها تجذب دواًل عربية على حساب نفوق أنقرة ومصالحها. بتوجس إق إ

نشاء إعبر  إقتصادًيا لدول المرتبطة بمحور المقاومةا تهميشتكثيف الجهود الهادفة إلى  -

هذا التحدي ساايضااع الدول تتجاوز هذه الدول.  وتجارية وتكنولوجية شاابكات اقتصااادية

زية وهكذا يدخل موضااااوع المتضااااررة من التطبيع أمام الحاجة لتطوير مشاااااريع موا

التنافس على الشاااابكات العابرة للحدود إلى مجال الصااااراع مع العدو اإلساااارائيلي. وقد 
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اسااتدراج شااركات خاصااة من دول عربية وإسااالمية غير يسااعى مشااروع التطبيع إلى 

إال أن إستفادة الدول المطّبعة من مسار  عة إلى مشروعات فيها مشاركة إسرائيلية.مطبّ 

التطبيع لن تكون متكافئة فهذا األمر قد يحّفز تنافساااات وصاااراعات بين تل  الدول وال 

سيما مع وجود مؤشرات على  موحات إماراتية عالية ضمن هذا المسار بما يثير مخاوف 

 دول مثل تركيا ومصر واألردن. 

ّجهة للجمهور العربي لترساايخ مشااروعية التطبيع سااتتكثف حرب المعلومات والدعاية المو -

ضرورة للرفاه واالستقرار ولمحاولة  شعبي الرافا للتطبيع.باعتبارها  شعور ال ضعاف ال  ا

ستفيدة من العدوانية  ضادة م شعبية م سية و سيا سيؤدي إلى تأجيج حمالت  هذا األمر 

الدعم من الدول اإلسرائيلية المستمرة داخل فلسطين وخارجها. وستلقى هذه الحمالت 

 والقوى الرافضة لمسار التطبيع. 

ستوى  - سار التطبيع على الم سرائيلي لتوظيف أية منجزات في م سعى كيان العدو اإل سي

، لمواجهة حمالت نزع المشاااروعية عنه حول العالمالدولي مثل دمجه في اساااتراتيجيته 

تداعيات قل  أن  ومن ن.جسور مع دول إسالمية غير عربية في شرق آسيا والبلقاولمّد 

حاجة الناتو للعدو اإلسااارائيلي ال سااايما في المجال األمني والعساااكري في شااارق تزداد 

 .هالمتوسط وجنوب
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 االتجاه السادس:  تواصل ألزمات الداخلية، السياسية واالقتصادية، المتصاعدة في المنطقة
 

وتداعياته االقتصادية  2020في ظل استفحال وباء كورورنا في عدد من دول المنطقة خالل العام 

له التي حّلت في وقت كانت المنطقة تعاني ساااالًفا من تداعيات كارثية للحروب والتوترات في أكثر 

 من دولة مصااحوبة بتراجع في أسااعار النفط، ف ن األوضاااع االقتصااادية مرشااحة النفجارات واسااعة

شعبي في عدد من الدول بفعل فشل 2021خالل النصف الثاني من العام  . يترافق قل  مع سخط 

حكوماتها في التعامل مع الوباء واحتمال تجدد موجات إضااااافية منه. ويتقا ع قل  مع مجموعة 

سيما في األنظمة الملكية.  سلطوية ال  سية( وتوترات  سية دانتخابات برلمانية ورئا سيا ستحقاقات  ا

  من المحتمل أن تشااهد المنطقة موجة احتجاجات جديدة هذا العام واضااطرابات سااياسااية وال لذل

ساااايما في دول مثل لبنان والعراق واألردن والسااااودان والجزائر وتونس، وكذل  تحديات مرتبطة 

بانتقال الساالطة خاصااة في السااعودية واألردن والعراق وكيان العدو اإلساارائيلي. ويترافق قل  كله 

جيع أميركي إلحداه تغيير وإصااااالحات في عدد من الدول من خالل دعم المجتمع المدني مع تشاااا

 وفر  عقوبات مرتبطة بالفساد وحقوق اإلنسان وتمكين المعارضات المحلية. 

 
 

 األثار األساسية المحتملة لهذا االتجاه: 

المنطقة وهذا ما ساااايحّفز  دول  عدد من ندالع احتجاجات شااااعبية فيال ت مرتفعةاحتماال -1

 القوى الدولية واإلقليمية لزيادة تدخالتها إما الحتواء تل  االحتجاجات أو االستثمار فيها. 

 

 التداعيات المحتملة:

قاومة - لة خصااااوم الم حاو يه  م نان توج جات في لب جا هااالحت نحو حزب ا   حال وقوع

فلبنان يمر  البلدية والنيابية.نتخابات وحلفائه وتوظيف قل  للتحشاايد قبل أشااهر من اال

بواحدة من أخطر أزماته منذ تأسيس الكيان حيث تالقت جملة عوامل سياسية دخارجية 

وداخلية( ومالية ونقدية واقتصاااااادية واجتماعية. تواصااااال منظومة الحكم في لبنان 

العجز  2020دتحالف نخبة ما بعد الحرب األهلية مع أصااااحاب رأس المال( منذ احتجاجات 

الحي وال حتى عن تحري  العملية السااياسااية وتتجه نحو اجراءات عن احراز أي تقّدم إصاا

ترفع الدعم عن السلع والمواد المستوردة نظًرا للنقل في الدوالرات في السوق المحلية 

سارات التفاو  اإلقليمي  سابق مع م سعار. هذا التدهور يت سيؤدي لرفع كبير في األ ما 

ة أو كاملة تفضااي إلى وقف االنهيار الذي قد يشاامل لبنان وقد يؤدي إلى تسااوية جزئي

مقابل ترتيبات ساااياساااية تراعي توازن مصاااالم جديًدا يشااامل الواليات المتحدة وإيران 
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سوية اإلقليمية فمن المرجم  ضمن مسارات الت شمول لبنان  سعودية. أما بحال عدم  وال

حينها اسااتمرار الفراو والشاالل السااياسااي وتسااارع األزمة التي سااتفر  على كل  رف 

 ارجي محاولة درء أثارها على حلفائها بمساعدات إنسانية وإنقاقية. خ

أميركًيا وتوظيفها الصاااعبة االحتجاجات في العراق ربًطا باألوضااااع االقتصاااادية  اندالع -

ضااد حلفاء  هران دال ساايما القوى المرتبطة بالحشااد الشااعبي(، حيث  نتخابيةللتعبئة اال

ين أول وفق قانون جديد. ومن المتوقع أن يزفتر  أن تجري االنتخابات في شاااهر تشااار

ا حاًدا نظًرا لحجم االنقساااامات الساااياساااية  تشاااهد االنتخابات النيابية العراقية تنافساااً

والطائفية وحّدتها وهذا ما ساايحّفز القوى الخارجية على االسااتثمار بشااكل كبير لضاامان 

ي اإلقليم. لكن فوز حلفائها للتفاو  على شااااكل الحكومة العراقية المقبلة ودورها ف

القوى العراقية الناشاااائة من داخل حركة االحتجاج تواجه عقبات عديدة في  ريقها نحو 

اإليراني  –تحقيق خرق انتخابي واسع. إال أن حصول تقّدم في مسار التفاو  األميركي 

 قد يحّد من تل  التوترات مع منم العراق االعتراف بدور لرعاية الحوار والتسويات. 

صول احت - شعبية فيح  دول عربية حليفة للواليات المتحدة أو محور التطبيع مثل جاجات 

المتردي. وما يزيد من مخا ر هذه االحتجاجات  األردن والسودان بفعل األداء االقتصادي

أن تترافق مع أزمات ساااياساااية قد تتغذى من وجود حركة احتجاجية شاااعبية بما يجعل 

 السيطرة عليها أمًرا صعًبا. 

ر األزمات االجتماعية واالقتصااااادية في المنطقة مع اسااااتمرار ظروف التهميش إن انفجا -

التي تتغذى بالمظالم  ط العوامل الخصبة للتنظيمات اإلرهابيةتنشّ واإلقصاء السياسي س

للجماعات  ةأنشطصعوًدا في  2021والفراغات. وهذا ما يدعو للحذر من أن يشهد العام 

عادة تجميع صفوفه وتنشيط حرب تنظيم داعش إلإتاحة فرص أكبر لوكذل  اإلرهابية 

في العراق وسااااوريا. لن تكون هذه الجماعات قادرة في المدى المنظور أن  العصااااابات

تسااايطر على مسااااحات جغرافية إال أنها ساااتحاول تقويا سااايطرة الحكومات المركزية 

سااتتأثر . ووتعبئة األنصااار وخلق حواضاان اجتماعية وانتظار الظروف السااياسااية المالئمة

هذه الجماعات بانخفا  محتمل للتحشيد المذهبي والطائفي من ِقبل السعودية بلحاظ 

مقاربتها اإلقليمية الجديدة. لكن قد يعمل االنسحاب األميركي من أفغانستان على تعزيز 

 رواية هذه الجماعات حول جدوى العنف ضد الواليات المتحدة ومصالحها. 

، وقل  إلثارة سخط اليومية الناسمة بتدهور شؤون تكثيف حمالت ربط مشروع المقاو -

تعزيز وكذل  العمل على  البيئات المؤيدة والمحايدة  وتنفيرها من مشااااروع المقاومة 

التصورات الشعبية في العالمين العربي واإلسالمي بأن مسار التطبيع هو المدخل الوحيد 

 للخالص من األزمات.
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يواجه عدد من أنظمة دول المنطقة تحديات سااااياسااااية متصاااااعدة ربًطا بعوامل بنيوية  -2

وأخرى مرتبطة بأوضاااااع اإلقليم. فبعد مرور عشاااارة أعوام على االنتفاضااااات العربية تبدو 

أنظمة المنطقة عاجزة عن االسااتجابة لمطالب مجتمعاتها بتوزيع أكثر عداًل للساالطة والثروة 

ة منقسمة ومتوترة ومؤثرة في الظروف المحلية. ويفاقم من أزمة وقل  في ظل بيئة إقليمي

األنظمة اتجاه إدارة بايدن لضاامان مساااحات عمل أوسااع لقوى المعارضااة والمجتمع المدني 

 ورعاية الديمقرا ية دال فرضها(. 

 

 التداعيات المحتملة: 

دعم الغربي وجه اردوغان بفعل األزمة االقتصاااادية والفي اشاااتداد المعارضاااة الداخلية  -

. ويترافق قل  مع تراجع شعبية أردوغان وانقسامات في حزب العدالة والتنمية للمعارضة

 .وضاااغوو لفر  انتخابات رئاساااية مبكرة ما تزال حظوظها محدودة خالل العام الحالي

. 2021هذه الظروف سااتكون محدًدا أساااسااًيا في السااياسااة اإلقليمية لتركيا خالل العام 

ستمراره في سالمية داخل تركيا  فمع ا سات الهوية لتعبئة قاعدته القومية واإل سيا لعب 

سااايدخل أردوغان في مساااارات خارجية لتحساااين الوضاااع االقتصاااادي في تركيا وكبم 

 المعارضة. 

صاعد التوتّ  - صة ت ساا بالعرش خا سعودي على اإلم شكوا حول قدرة ولّي العهد ال ر وال

سلمان يتمتع بموقف قوي نظًرا لقمعه مراكز  ر القائم مع إدارة بايدن.مع التوتّ  إال أن بن 

ضية. ولذا من المرّجم أن يخو  عالقة  القوى داخل األسرة الحاكمة خالل السنوات الما

مسااااااكنة مع إدارة بايدن سااااواء من خالل مجاراتها إقليمًيا  أو/و إعادة توزيع بعا 

ساااايكون بحاجة إلى الساااالطات على أقطاب من األساااارة الحاكمة. أي أن بن ساااالمان 

 استخدام االسترضاء داخل األسرة الحاكمة والمجتمع السعودي بدرجة أكبر.

ضعف الرئيس محمود عباس  - ضفة الغربية بفعل  سطينية في ال سلطة الفل تزايد مأزق ال

واسااتمرار  واالنقسااامات داخل حركة فتم والسااخط الشااعبي المتزايد من عملية التسااوية

وقد فاقمت معركة "سااايف القدس" من هذا المأزق حيث  أنشاااطة االساااتيطان والتهويد.

بدت حركة حماس في موقع المبادر للدفاع عن القدس واألقصااااى ما عزز من مكانتها 

 وقيادتها على حساب السلطة. 

ر قد ينفلت بحال صاحبته ر السياسي داخل األسرة الحاكمة األردنية، وهو توتّ د التوتّ تجدّ  -

سعة وتدّخل شعبية وا صالم األمير  احتجاجات  سرائيلي إلزاحة المل  الحالي ل خليجي أو إ

 حمزة.
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االتجاه السابع: التداعيات اإلقليمية للتحّوالت المتواصلة في النظام الدولي على حساب الهيمنة 

 األميركية
 

تعزيز االساااتفادة من تغّير موازين القوى الدولية لتواصااال القوى الكبرى المناوئة للواليات المتحدة 

من خالل سياسة مصلحية متحررة من اإليديولوجيا ولذل  تتجّنب االنخراو العميق نفوقها اإلقليمي 

في محاور المنطقة بل تفتم قنوات مع كل القوى اإلقليمية الفاعلة. تحضاااار الصااااين وروساااايا إلى 

شااتركة مع المنطقة لالسااتثمار في الفراو األميركي وفر  شااراكتهما في الملفات قات المصااالم الم

سيا من خالل حضورها األمني والعسكري  ستثمر رو شنطن قدر المستطاع. ت تجنب المواجهة مع وا

سعى القوتان لدمج عدد  صادي والتكنولوجي. ت صين على المجالين االقت سي فيما تّركز ال والدبلوما

يد من قوى المنطقة في منظوماتهما التسااااليحية واالقتصاااااادية والطاقوية والتكنولوج ية. متزا

ئه  حده األدنى والضااااغط الحتوا به ب هذا التحّول من خالل القبول  حدة ل تسااااتجيب الواليات المت

 بالعقوبات والضغوو الدبلوماسية والسياسية ولكن بفعالية متراجعة. 

صينية في كيان  ضي كانت مرتبطة باالستثمارات ال أبرز التوترات حول هذا الموضوع في العام الما

ستمرار الضغوو  400لعراق وشراء تركيا لمنظومة إس العدو اإلسرائيلي وا الروسية. ومن المتوقع إ

األميركية بهذا االتجاه في ظل إدارة بايدن الذي منم األولوية للتعامل مع التحّدي الصاااايني ثم 

الروسي في سياسته الخارجية. إال أن هذه اإلدارة ستقبل بدور جزئي لكل من الصين وروسيا وقل  

يها لعقد جملة من التسااويات اإلقليمية أو خفا التصااعيد في ما يتعلق بالحرب في في إ ار مساااع

 سوريا واليمن وليبيا واألمن في الخليج.

 ثار األساسية المحتملة لهذا االتجاه: األ

شتداد المنافسة الدولية بين الصين -1 سي ا ناحية أخرى.  من والواليات المتحدةمن ناحية  اورو

تراهن عالقات هذه القوى داخل المنطقة. تداعيات مباشاااارة على  وهذا األمر ساااايكون له

القوى اإلقليمية بدورها على توظيف هذا التنافس لتعزيز قدرتها على التفاو  مع القوى 

 الدولية. 

 التداعيات المحتملة: 

يعزز من حاجة الصاااين لطريق الحرير البري سااااشاااتداد التوترات في بحر الصاااين الجنوبي  -

سية إليرانوهذا ما  سيا ستكون إدارة بايدن و  .في حسابات بكين سيزيد من األهمية الجيو
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أمام ضااغوو متزايدة من الصااعود الصاايني ما يشااتت انتباهها ومواردها بعيدًا نساابيًا عن 

 قضايا المنطقة.

لضااغوو لمجاراة اتركيا ، وهذا قد يدفع ميركي الروسااي في أوروباتصاااعد التوتر األيزرّجم  -

لخلق مصااالم مشااتركة مع إدارة بايدن تدفعها للتهدئة مع أردوغان.  ة على روساايااألميركي

سااااوريا ولبنان لتعزيز نفوقها  فيوحلفائها إليران  روسااااياز حاجة تعزي من شااااأنههذا األمر 

سوريا في النطاق . تحديداً  المتوسطي سيا من جهودها إلعادة دمج  ستعزز رو سياق  وفي ال

 إدارة األزمة.  العربي بما يخفف عنها و أة

تعطيل اتفاقات تجارية واسااتثمارات و قليمياً ا اشااتداد الضااغوو األميركية لعزل الصااينإن  -

إيران والتطوير  معإلى التقارب أكثر  الصاااين، سااايشاااجع دول حليفة لواشااانطن بينها وبين

يترافق مع قل  مقاربة أميركية أقل اعتناء بمصااالم الحلفاء  .محسااوب لحضااورها اإلقليمي

شأن التعاون  سبي للقيود األميركية ب شجعهم على تجاوز ن صين في المنطقة بما قد ي مع ال

 وروسيا.

ساعدات  - سيتهما تجاه المنطقة من الم صادية في دبلوما ستعزز الدولتان من األدوات االقت

 إلى االستثمارات والتشبي  

 

سيقاإن   -2 شرق األوسط األميركي لتن سات ال سيا ّسنًا  مع الحلفاء األوروبيين في  شهد تح سي

ملحوظًا وقل  ضاااامن مقاربة بايدن المتعددة األ راف داخل المنطقة من ناحية وسااااعيه 

إلعادة تمتين "تحالف الديمقرا يات" من ناحية ثانية. ستستخدم إدارة بايدن الدور األوروبي 

 إلساارائيليا –مسااار التفاو  الفلسااطيني لى االتفاق النووي وإحياء لتعزيز مساااري العودة إ

ضاامن إ ار "حل الدولتين". وبحال فشاال التسااوية مع إيران ساايحتاج األميركيون للضااغوو 

األوروبية ضاااد إيران وحلفائها وال سااايما ساااوريا وحزب ا . في المقابل ساااتكون األولوية 

األوروبية مع عودة التنساااايق مع أميركا هي منطقة حو  المتوسااااط ربطًا بالتنافس مع 

 اليمن وسوريا وإدارة األزمة في لبنان.  تركيا وضبط مسار الحرب في
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 خالصة

ستها اإلقليمية وفق منظار أميركي  مع نهاية والية دونالد ترامب تعود الواليات المتحدة لضبط سيا

يساااتعجل ترتيب المنطقة بتوافقات وتساااويات تضااابط الحلفاء والخصاااوم من خالل آليات تشااامل 

اح المشاااااركة والردع واالحتواء من دون الحاجة لخو  المغامرات أو االنزالق إلى مخا ر. هذا االنزي

في الموقف األميركي يدفع مجمل دول المنطقة إلعادة التموضااااع وضاااابط سااااياسااااتها الخارجية 

والداخلية. يترافق قل  مع إنهاا واسااااع لمجمل القوى اإلقليمية ومراوحة مرهقة لحروب المنطقة 

وصاااراعاتها دون قدرة واضاااحة ألي  رف على الحسااام. وقد فاقمت جائحة كورونا من أزمات دول 

القتصااادية والصااحية وعززت من مسااتويات السااخط الشااعبي. لذل  تندفع معظم دول المنطقة ا

المنطقة نحو خفا التصعيد في سياستها الخارجية والعودة إلى المسارات الدبلوماسية لبناء الثقة 

ومحاولة عقد تسويات إقليمية بدوافع اقتصادية وجيوسياسية. ولذا من غير المرجم أن تعاود حروب 

 من وليبيا االحتدام خالل هذا العام. سوريا والي

مع الخروج المحتمل إليران من ضااغوو العقوبات األميركية والسااياسااة الحذرة للواليات المتحدة وما 

كشاافته صاافقة القرن ومسااار التطبيع عن نهاية مسااار التسااوية السااياسااية  سااتكون المنطقة أمام 

عودة السااااخونة للصااااراع العربي اإلساااارائيلي. لقد أتت المعركة األخيرة في قطاع غزة لتؤكد عدم 

إمكان عزل الصراع مع العدو اإلسرائيلي عن أحوال الدول العربية وأن تجاوزه غير ممكن. نجم محور 

المقاومة باعادة دفع هذا الصااااراع إلى قلب األساااائلة الخارجية والداخلية في دول المنطقة والربط 

حلة ترامب بين "إساااارائيل" والتحديات التي تواجه تل  الدول. فما اعتبرته تل أبيب نجاحات في مر

لم يكن إال انزالًقا نحو أزمات غرب آسااايا وشااامال إفريقيا. منحت معركة "سااايف القدس" زخًما كبيًرا 

لقوى المقاومة لتنشيط مشروعها وتعزيز مشروعيتها وبذل  أعادت فلسطين موضوًعا أساسًيا على 

ي إدارة بايدن جدول األعمال اإلقليمي وهو ما سيفر  تحديات على مسار التطبيع ويسّرع من سع

 لمحاولة إ الق مسار حل الدولتين مجدًدا. 

شمال  سيا و صعودها في التأثير على أحداه غرب آ سيما إيران وتركيا،  صل القوى اإلقليمية، ال  توا

إفريقيا وتجبر القوى الدولية على النفاق من خاللها إلى اإلقليم. وفي هذا الوقت تجهد دول عربية 

مصاااار والعراق، ألداء أدوار ريادية تسااااتفيد من مناخات التسااااوية. بينما خارج الخليج، وبالتحديد 
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تواصل معظم الدول العربية السير على حبل األزمات السياسية واالقتصادية وتواجه خطر االنزالق 

نحو موجة جديدة من االضطرابات. وتستمر القوى الشعبية المسلحة في تكريس تعايشها إلى جانب 

من بلد عربي من خالل معادالت تعكس خصااااوصاااايات كل حالة من ناحية بنى الدولة في أكثر 

ونجاحات تل  التجارب وفعاليتها من ناحية أخرى. ساايكون هذا العام اختباًرا لحركة أنصااار ا  على 

 وجه الخصوص في كيفية إدارة التفاو  الداخلي والخارجي لصياغة شكل اليمن الجديد. 

ضاع اإلقليمية يمك شة األو سبب في إن هشا ن أن تجعل من أحداه عابرة أحداًثا قات قدرة على الت

سلسلة من األزمات غير المتوقعة. إن وفاة إحدى الزعامات السياسية أو حصول انهيار اقتصادي أو 

اندالع احتجاجات شااااعبية  في دولة أو أكثر أو احتكاا أمني/عسااااكري بين قوى المقاومة والعدو 

اسااع انطالًقا من المنطقة، كلها سااتكون قادرة على إعادة تشااكيل اإلساارائيلي، أو هجوم إرهابي و

 هذه االتجاهات الرئيسية أو بعضها. 

سااتواصاال السااياسااات اإلقليمية الدوران حول أقطاب إقليمية تتجه حالًيا نحو المساااكنة وبناء الثقة 

ستكشاف زخم مقاربة اإلدارة األميركية الجديدة وتفاعل القوى الدولية األخ رى معها. وينتقل لحين ا

جزء أسااااساااي من التنافس إلى المجال االقتصاااادي والقدرة على بناء شااابكات فوق إقليمية للبنى 

التحتية واالقتصاااااد واألمن. وسااااتتزايد الضااااغوو المجتمعية على الحكومات واألنظمة في قضااااايا 

داخلية في التنمية والخدمات العامة والمشاااااركة السااااياسااااية ولكن ال يبدو أن هناا قوى جديدة 

المنطقة قادرة على فر  تغييرات من خارج البنى الموجودة حالًيا. وساااتواصااال شااارائم الشاااباب 

والمجتمع المدني مراكمة النفوق والتأثير والمساااااهمة في تشااااكيل األجندات العامة لكنها موضااااع 

 تجاقب بين اتجاه ليبرالي حقوقي وآخر ينخرو في القضايا السيادية. 

ساحات التي  2021سيكرس العام  شاف حدود التغيير في المقاربة األميركية وتالًيا الم سحة الستك ف

ساااتكون بحاجة ألن تنخرو في إدارتها القوى الدولية األخرى مع القوى اإلقليمية. ومع ترجيم تراجع 

ناء  عام وب وتيرة العنف سااااينتقل التنافس إلى جبهات االقتصااااااد والتكنولوجيا والتنمية والرأي ال

شراكا ضافًيا ال سيف القدس" معطى إ ستكون تداعيات معركة " ستقرار الداخلي. وأخيًرا  ت وتعزيز اال

يؤثر في مجمل الوضااع اإلقليمي لناحية احتدام سااباق الردع بين قوى المقاومة والعدو اإلساارائيلي، 

ت وعودة القضااية الفلسااطينية لتتصاادر األجندة اإلقليمية، وتفاقم المخاوف اإلساارائيلية من التحوال

اإلقليمية. وسااااتكون اإلدارة األميركية مرغمة على تكريس جزء من جهدها الدبلوماسااااي لمحاولة 

 فر  هدنة  ويلة في قطاع غزة وإعادة ترميم مشروعية السلطة الفلسطينية ودورها. 
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